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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 َرب؟ما معنى قول: ال مانع من التوسل �القُ ول: هذا �ق

دلیل ذلك حدیث الثالثة، الذیَن  -جل وعال–التوسل �األعمال الصالحة التي ُیتقرَُّب بها إلى هللا 

اِلحة، �أرجىآووا إلى الغار وانطبق علیهم، فلم �ستطیعوا الخروج منه فت  وسلوا �أعمالهم الصَّ

 �ه له. تعبدوا�سبب وسیلِتهم وتوسلهم إلیه �ما  أعمالهم لدیهم، وفرَّج هللا عنهم

اإلنترنت أفضل، فتكتب �ل ما ُ�قال، وفي من كیف نرد على من قال: إن طلب العلم �قول: 

الدرس �فوتك أشیاء وتضطر إلى أن تسمع الدرس مرة فیذهب علیك وقتان، نرجو اإلجا�ة على 

 هذا اإلشكال.

التلقِّي من خالل اآلالت التي تسمعها وأنت في بیِتك یوفر إذا نظرت إلى المدة فال شكَّ أن  تأن 

ا إلى ساعة، من أن تضرب المشوار، قد �حتاج إلى نصف ساعة، وأحیانً  ، فبدالً اا �بیرً علیك وقتً 

من أن �كون في ساعة �كون في ثالث  ا، والدرس �صفو منه ساعة، بدًال ا وأخرى إ�ا�ً ذها�ً 

أخرى، لكن أین  ن وفرة الوقت تفیدنا في أمورإالكیفیة قلنا: ساعات، إذا أردنا أن نحسبها بهذه 

 ؟!»ا إلى الجنةا، سهل هللا له �ه طر�قً من سلك طر�ق یلتمس فیه علمً «هذا القائل: من حدیث 

رحام، بر الوالدین، �لها ، صلة األاتالحج �حتاج إلى طر�ق، الصالة تحتاج إلى طر�ق، العباد

ابها من خروجك من بیتك إلیها، ال ینهزك إال إ�َّاها، إذا خرجت تحتاج إلى طرق، �لها ُ�حتسب ثو 

إلى طر�ق، سلكت الطر�ق إلى طلب العلم فأنت من خروجك من بیتك في طلب علم، �خالف ما 

طر�قة نت تسببت في تحصیل العلم، وهذه إذا جلست في البیت أنت ما.. ما سلكت الطر�ق، أ

ول بین یدي الشیوخ واألخذ منهم مباشرة، واإلفادة من ا نافعة ومجد�ة، لكن تختلف عن المثأ�ًض 

هدیهم وسمتهم وطر�قتهم، لیس المقصود �الدرجة األولى: العلم المجرَّد، إنَّما المقصود العلم 

ت والمقاِصد، فال �ستوي شخص زاحم الشیوخ، وتردد علیهم، �االعمل، والوسائل لها أحكاُم الغاو 

ذه أوقات في سبیل هللا لیست مهدرة، لیست مهدرة، لكن ولو ضاع علیه �عض األوقات؛ ألن ه

 الذي ال �ستطیع الوصول إلى الدروس نقول: �كتفي �اآلالت، أحسن من ال شيء. 

 : أرجو التنبیه على �عض طلبة العلم الذین �قصرون في إفشاء السالم.�قول
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ى وسیلة هي من أعظم ثم أرشد إل ،»ال تدخلوا الجنة حتى تحابوا«�قول:  -علیه السالم–الرسول 

ة   .»أفشوا السالم بینكم«أسباب المحبة والمودَّ

�عض الناس ما ُ�ظن �طالب العلم أنه �سمع من �سلم وال  في إفشاء السالم وحتى رده.�قول: 

ال �سمعه المسلِّم، وهذا هو المظنون �طالب العلم، مع أنه قد یوجد بین  ایرد علیه، قد یرد رد� 

سمعه الرد، و�الَّ إذا لم یرد فهو كون في نفِسه شيء على المسلِّم، فال �ُ المتعلمین من �صفوف 

 آثم.

، ورفع أهل الباطل حف، وفي المنتد�اتر الكالم فیه، في الصُّ �كتب عن االختالط الذي �ثُ هذا 

والمحاوالت  -وهلل الحمد–رأسهم وتطاولوا على أهل الحق، والحق موجود ومنصور، والكتا�ات 

 ولة، لكن هللا المستعان.واألسباب مبذ

 هذا یلقي �الالئمة على أهل العلم في سكوتهم.

 أن ینفع بها. -جل وعال–هللا  علَّ وهلل الحمد،  ،هناك أسباب مبذولة لكن ،التقصیر حاصل

هي أفضل أو عدمه خشیة انقطاع الدرس، خشیة انقطاع السالم في حلقِة العلم، هل  �قول:

 الدرس؟

�ان �سلَّم علیه وهو �صلي فیرد �اإلشارة، �عني: ما �حصل �ه ما  -لسالمعلیه الصالة وا–النبي 

 یتحقق �ه الهدف من غیر ترتب مفسدة علیه.

 �قول: ما أجود شروح الترمذي، وما أفضل طبعٍة للشرح؟

ا، ووجد منه "شرح أفضل شروح الترمذي لكن مع األسف أنه لم یوجد منه إال �رار�س �سیرة جد� 

بن رجب، لكن هو مفقود إال أشیاء �سیرة منه، تدل على ا، شرح الحافظ "معاجفي آخر ال العلل

 للحافظ العراقي. ابن سید الناس، وتكملتهعظمِة هذا الشرح، ثم �عد ذلك شرح 

 �قول: هل �كتفى �الطبعة العامرة عن المخطوط �النسبة لصحیح مسلم؟

هي في نافعة مستخلصة من الشروح، و  جیدة ومتقنة في الجملة، وعلیها تعلیقات"الطبعة العامرة" 

، المخطوط �ختلف آلن، وأما �ونها تغني عن المخطوطفضل الطبعات الموجدة اتقدیري من أ

ا، المخطوط فیه الجید وفیه الرديء، �ثیر من المخطوطات �ستغنى بهذه الطبعة عنها، لكن أ�ًض 

اإلمام مسلم، هذه ال �مكن  ة على النسخ، تروى �سند إلىلَ نسخة عتیقة مصححة مقابَ  تإذا وجد

 أن �ستغنى عنها �أي طبعة من الطبعات.
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الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله 

 وأصحا�ه أجمعین.

قال " ،هذا نقل حول ما قیل أو ما قیل حول الفرق بین الجود والكرم، نقل من "تحفة األحوذي"

و فرس جواد، المقتنیات، �قال: رجل جواد، أ ق بین الجود والكرم: أن الجود بذلالراغب: الفر

فهو اسم لألخالق واألفعال المحمودة التي  دِوه، والكرم إذا وصف �ه اإلنسانخر ع�جود �مدَّ 

ثم نقل عن "المرقاة" شرح المشكاة، قول . "تظهر منه وال �قال: هو �ر�م، حتى �ظهر ذلك منه

 ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  {ِإنَّ هو �ر�م حتى �ظهر ذلك منه، ومنه قوله تعالى:  :وال �قال" :الراغب: ثم قال

]، و�نما �ان �ذلك؛ ألن أكرم األفعال المحمودة وأشرفها ما ُ�قصد �ه ١٣[الحجرات: َأْتَقاُكْم} للااَِّ 

 م، و�لُّ كرم الناس أتقاهومن قصد ذلك �محاسن فعله، فهو التقّي، فإًذا: أ -تعالى–وجه هللا 

 �ا�ه فإنه یوصف �الكرم.شيء تشرف في 

. "]٧٧[الواقعة:َ�ِر�ٌم}  َلُقْرآنٌ  {ِإنَّهُ ]، ١٠[لقمان:َ�ِر�ٍم}  َزْوجٍ  ُ�لِّ  ِمن ِفیَها {َفَأنَبْتَناقال تعالى: 

"الفروق اللغو�ة" ألبي هالل العسكري، هذا هو الكتاب المتخصص لبیان الفروق الدقیقة بین 

الفرق بین الجود والكرم: أن الجود هو " �عضهم أنها من المترادف. قال: الكلمات التي �ظن

 �ر�م، ومعناه: أنه عز�ز ومن صفاتالذي ذ�رناه، والكرم: یتصرف على وجوٍه فیقال: هللا تعالى 

كَ  {َمامنه قوله تعالى: و  ،ذاته  ."غلب]، أي: العز�ز الذي ال �ُ ٦[اإلنفطار: اْلَكِر�ِم} ِبَر�ِّكَ  َغرَّ

جل –ني: تفسیر اسم �اسم هذا لیس �مرِضي، بل لكلِّ اسٍم داللُته على ما یتصف �ه هللا �ع 

و�كون �معنى الجواد المفضال، فیكون من صفات فعله، �قال: رزق �ر�م: إذا لم �كن "، -وعال

 َ�ِر�ًما} َقْوًال  لَُّهَما {َوُقلومثله:  ،]٧[الشعراء:َ�ِر�ٍم}  َزْوجٍ  ُ�لِّ  {ِمنْ فیه امتهاٌن، والكر�م: الحسن، 

 ."]، أي: حسًنا٢٣[اإلسراء:

]، أي: أفضلكم، ١٣[الحجرات: َأْتَقاُكْم} للااَِّ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  {ِإنَّ والكر�م �معنى: المفضل، في قوله: "

ْمَنا {َوَلَقدْ  إذا أتاكم �ر�م قوٍم «ا: السید، ] أي: فضلناهم. والكر�م أ�ًض ٧٠[اإلسراء: آَدَم} َبِني َ�رَّ

ا، �ان أو �ثیرً  ، و�جوز أن �قال: الكرم: هو إعطاء الشيء عن طیب نفس قلیالً »كرموهفأ

ا، سواء �ان عن طیب نفٍس أو والجود: سعة العطاء، ومنه: سمي المطر الغز�ر الواسع: جودً 

�قول: الكر�م، لكن المقصود: الكرم هو إعطاء.  .."طاءأن �قال: الكر�م، هو إعال. و�جوز 
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 و�عزازه، والجواد: قد �كون �ذلك وقد ال �كون.طاء من یر�د إكرامه الكر�م: هو إع"

ثم قال: الفرق بین الجود والكرم، قیل في الفرق بینهما: إن الجواد هو الذي �عطي مع السؤال، 

د في أدعیة: وأنت والكر�م: الذي �عطي من غیر سؤال. وقیل: �العكس، والحق األول؛ لما ور 

الصفات العلیة من األدنى إلى األعلى. وقیل: الجود: إفادة ما ینبغي ال  ا فيترقیً الجواد الكر�م؛ 

  ."لغرض، والكرم: إیثار الغیر �الخیر

 وال اقالستحقالجود: هو صفة ذاتیة للجواد، وال �ستحق �ا""الكلیات" ألبي البقاء �قول: في و 

لى دون تعا على هللا �السؤال، والكرم: مسبوٌق �استحقاق السائل والسؤال منه، والجواد: �طلق

ل وله األولى مفععطاء، فیتعدى إ�اإلالسخي، والجود: ال یتعدى إال �ال "�اء" أو "الالم" و�نتظم 

   "�الالم" و�لى الثاني "�الباء".

نبغي یَ هي مبدأ ما  الجود: صفةٌ "، ي ناوِ توقیف على مهمات التعر�ف" لمحمد عبد الرؤوف المُ ال"

ذل بله: وًدا، وأصال �كون جُ  أخروي  یر أهله، لغرٍض دنیوي أولغ هُ ال لغرض، فلو وهب �تا�

ي ال ینبغ ا، وجاد بنفسه: سمح بها عند الموت. الكرم: إفادة ما، أو علمً المقتنیات، ماالً 

 ."م�لغرض، فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خالص من ذم غیر �ر 

. "سؤالة، صیانًة لآلخذ من ذلِّ الل"الجواد: هو الذي �عطي بال مسأوس" �قول في "تاج العر 

نوال  �الوعلى هذا الجود قر�ٌب من المّن، جواد، قر�ب من المنان الذي ُ�عِطي من غیِر سؤال، یبدأُ 

 قبل السؤال. قال:

 ولكن من �عطي �غیر سؤال  وما الجود من �عطي إذا سألته

 

ا.  على �ل حال: هما متقار�ان جد�

و�رسخ أتمَّ  ،لكي یتقرر عنده ؛و�نما دراسه �القرآنِ " لقسطالني:في المدارسة، یدارسه، �قول ا 

حیث قال  -علیه الصالة والسالم–الرسوخ فال ینساه، و�ان في هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله 

 ."]٦[األعلى: َتْنَسى} َفَال  {َسُنْقِرُئكَ له: 

 رقي، ترقٍ �عد تخصیص على سبیل الت فیه تخصیٌص �عد تخصیص، تخصیص"وقال الطیبي:  

 -جل وعال–�عني في قوله  "،من األدنى إلى األعلى، من األدنى إلى األعلى، والتدلي �العكس
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]، �قول ١١٠[آل عمران: اْلُمنَكِر} َعنِ  َوَتْنَهْونَ  ِ�اْلَمْعُروفِ  َتْأُمُرونَ  ِللنَّاسِ  ُأْخِرَجْت  ُأمَّةٍ  َخْیرَ  {ُكنُتمْ 

عن المنكر، �عني عند المزاحمة في الوقت تقدم ن األمر �المعروف أفضل من النهي �عضهم: إ

دم في اآل�ة. نقول: اآل�ة سیقت مساق الترقي، األمر �المعروف على النهي عن المنكر؛ ألنه قُ 

على سبیل الترقي من األدنى إلى ؟ األمر �المعروف أفضل من اإل�مان إن :و�ال فمن �قول

ن درأ المفاسد مقدم نكر أعلى منه وأهم؛ ألاألعلى، األمر �المعروف هو األدنى، والنهي عن الم

ومصلحة تفوت قدمنا درء المفسدة �النهي تفوت على جلب المصالح، �عني: إذا وجد مفسدة 

ما یؤَمر �ه في جمیع القضا�ا، فهناك م ردقال في �الٍم عام ومطَّ أن هذا ال �مكن أن �ُ  ، مععنها

نهى عنه، و�عض المنكرات أعظم من �ثیر مما إلیه �مفرده وجدناه أعظم من �ثیر مما یُ  ظرإذا نُ 

ملي، أما إذا نظرنا إلى المفردات فاألمر �الصالة أهم من ؤمر �ه، لكن هذا �الٌم إجمالي، جُ یُ 

م من النهي عن.. هذا عند األمر �الصالة التي هي ر�ن اإلسالم أه -مثالً –النهي عن التدخین 

 .التزاحم

 طالب:............

و�ذا  ،نیة: األمر �الشيء هل هو نهي عن ضده أو ال؟ هذه مسألة فیها خالفهذه مسألة ثا ،ال

الكالم حینما �طلقه أهل العلم، إنما �طلقونه  ال، ال ال مسألة.. فماذا تفعل؟كان له أكثر من ضد 

، �عني: مثل ما �قرر جمهور أهل العلم، وصرح �ه اإلمام أحمد أن ارتكاب المحظور إجماالً 

إذا أمرتكم �أمر فأتوا منه ما استطعتم، و�ذا نهیتكم عن شيء «أمور؛ بدلیل: أعظم من ترك الم

المنهي عنه ما فیه مثنو�ة، ُیترك، ما قال: ما استطعتم، بینما المأمور قال: ما  »فاجتنبوه

�قرر  -رحمة هللا علیه–ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور. شیخ اإلسالم وا: استطعتم، فقال

لعكس، و�ستدل �أن معصیة آدم: ارتكاب محظور، ومعصیة إبلیس ترك مأمور، العكس، �قرر ا

 .-رحمه هللا–ترك مأمور، هذا رأ�ه 

و�شیعه �عض أهل العلم. على �ل حال: المسألة.. إطالق القول في هذا أو هذا ال �مكن أن 

یر من �سوغ؛ ألن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، �ثیر من المأمورات أعظم من �ث

رد ینتظم جمیع الفروع، ال. لكن على سبیل المأمورات والعكس، فال �مكن أن �قال �قوٍل عاٍم مطَّ 

أسهل من ترك  -وهي ارتكاب محظور–ن حلق اللحیة جمال هذه قاعدة، و�ال من �قول: إاإل
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�حلقها؟ �عني أم یبقي لحیته بیضاء  :فضلاأل ، �عني: ما»غیروا« -وهو ترك مأمور–التغییر 

 على من �قرر �الم شیخ اإلسالم �اطراد یلزمه مثل هذا.

 .نعم

 طالب:.......

هو قول  »إذا أمرتكم �أمر«الكالم العام الذي �ستدل �ه، �ستدل علیه �قوله:  على �ل حال

جمهور أهل العلم، وهذا مثل ما عند التساوي، لكن یبقى أنه إذا... هناك مأمورات عظائم، 

هذه المأمورات أسهل من �عض المحرمات الیسیرة، �عني ترك الز�اة إن ترك  :أر�ان. هل نقول

 شرب الخمر؟ أم أیهما أعظم ترك الز�اة ....؟ مثل �عض 

 .طالب: ترك الز�اة

الزنا؟ أم ، ا المختلف فیها أو لیست أر�انً ترك الز�اة أعظم، لكن أیهما أعظم: �عض الواجبات مثًال 

 .ینتظم جمیع المأمورات والمحظورات. ولیس هناك شيء هذاأل هللا العافیة. هذا ال �قوم بنس

 طالب:....

 هذا في الجملة، من قرره؟

 طالب:.....

هذا �الم شیخ اإلسالم، لكن هو نظر.. في قضیة معینة، نظر في قضیة معینة جعلها هي 

لكن أنت في طر�قك إلى المسجد لصالِة الجماعة ال ألصل  ،األصل. جعلها هي األصل

�ل من مر ال  ظالمطر�قك ألداء صالة الجماعة، وهي مأمور بها، �غي على رأسها الصالة، في 

 تترك؟ أیهما أعظم؟ أم بد أن �قع، تصلي مع الجماعة 

 طالب:.........

تقع في محظور، ما بینهم نسبة، لكن لو قدامك منكر �سیر، شباب یلعبون �رة أم ترك مأمور 

من أین هذا  ها منكر، لكن یبقى أنمنكر، مشاهدته أ�ًض  ، هذاك، تأمرهم وتنهاهم وما �طیعونمثالً 

أنت علیك أن تؤدي، تأمرهم، ولو لم یزل المنكر، المقصود أن هناك  ؟فعل الصالة مع الجماعة

، فُینظر إلى �لِّ مسألٍة ُیراُد المفاضلة بین المأمور ا�بیرً  اهذه األمور في غا�ة، متفاوتة تفاوتً 

 ، وأمَّا عند اإلطالق، فماذا نقول؟ والمحظور، �ل مسألة �عیِنها
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م على جلِب المصالح، هذا هو المقرر  ند عنقول: ارتكاب المحظور أعظم؛ ألن درأ المفاسد مقدَّ

 أهل العلم.

ل أوًال " :�قول: قال الطیبي على  طلًقا جوَدُه مفیه تخصیص �عد تخصیص على سبیل الترقِّي فضَّ

م فضل وقات، ثئر األ جوَد �وِنِه في رمضان على جوِده في سا جوِد النَّاس �لِِّهم، ثمَّ فضل ثانًیا

وده جبَّه ثالًثا جوده في لیالي رمضان عند لقاِء جبر�ل على جوِده في رمضان مطلًقا، ثم ش

 ."رسول هللا�الرِّ�ح. قال: فلَ 

و في أ ر،: للسببیة، والالم لالبتداء وز�دت للتأكید، أو في جواِب قسٍم مقدَّ فَلرسول هللا. الفاء 

مطلقة. ي: الجواب قسٍم مقدر. ورسوُل �الرفع: مبتدأ خبُره قوُله: أجوُد �الخیر من الر�ح المرسلة، أ

بَّر ، َوعالمرسلة: أي المطلقة. �عني: من غیر قید. إشارًة إلى أنه في اإلسراِع أسرع مَن الرِّ�ح

ا �م -معلیه الصالة والسال– �الُمرسلة إشارة إلى دوام هبو�ها �الرحمة، و�لى عموم النفع �جوِده

 تعمُّ الر�ح المرسلة جمیع ما تهبُّ علیه.

 -سلمصلى هللا علیه و –وجه التشبیه، وجه التشبیه بین أجودیته "قال الز�ن بن المنیِّر: 

یرسلها  التي المراد �الر�ح ر�ح الرحمة، ر�ح الرحمة ، و�ین أجود�ة الر�ح المرسلة، أن�الخیر

ي: ُینعم أمیِّتة. یر الا إلصا�ِة األرِض المیِّتة، وغغیث العام، الذي �كون سببً هللا تعالى إلنزال ال

ه یعم خیرُ ي: فأكثر، أ جة ومن هو �صفِة الغنى، والكفا�ةخیُره و�رُّه من هو �صفِة الفقر والحا

ئ یث الناش الغما �عمُّ أكثر م اجة ومن هو �صفِة الغنى والكفا�ةو�رُّه من هو �صفِة الفقِر والح

 . "عن الر�ح المرسلة

اآلن  ."فیه جواز المبالغة في التشبیه، فیه جواز المبالغة في التشبیه"قال �عض الشراح: 

والمشبه �ه: الر�ح المرسَلة، متى تكون هناك مباَلغة في  ،-علیه الصالة والسالم–المشبَّه: جوده 

و الواقع؟ هل هذا هو الواقع؟ التَّشبیه؟ إذا �ان المشبه أقل �كثیر من المشبه �ه. لكن هل هذا ه

علیه –لو أحصینا جمیع ما أنفق في وجوه الخیر وما دفعُه  -علیه الصالة والسالم–�عني جوده 

الرِّ�ح  ما ینشأ عن: إن هذا مجموُعه أقّل ملمن �حتاج ومن ال �حتاج، هل نقول -الصالة والسالم

 الُمرسَلة أو أكثر؟ 

 طالب:.....
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 .لماد�ةإذا نظرنا إلى الناحیة ا

 طالب:.....

 كیف؟

 طالب:.....

مسألة؛ ألنهم قالوا: فیه جواز المبالغة في التشبیه. طیب. افترض أن جمیع  ،ا مسألةنَ لْ خَ  ،ال ال ال

فترض، ما نشأ عن الر�ح �عني اطیلة حیاِته ملیار دینار ذهب،  -علیه الصالة والسالم–ما أنفقه 

 أكثر؟ المرسلة من إرسال الغیث إلى األرض أیهما 

 طالب: .............

�مكن ما �صل  اضر�نا رقمً  : المبالغة في التشبیه، نحنمال، المسألة مسألة تقر�ر �الم أهل العل

مائة من  اوأعطى فالنً  ،بین جبلین ا�عني أعطى غنمً  -علیه الصالة والسالم–إلیه ما بذله النبي 

علیه الصالة –قر�ب ما قالوا، جوده تال�ذا، قلنا على سبیل أعطى اإلبل، وأعطى �ذا و�ذا، و 

جود الر�ح الُمرسلة منذ البهذا المقیاس و�هذا التقدیر �مكن أن یتجه في �المهم؛ ألن  -والسالم

اعة أكثر �كثیر، فیستقیم �المهم إذا نظرنا إلیه من هذه الحیثیة، لكن  خلق هللا الدنیا إلى قیام السَّ

الذي هو الغیُث المعنوّي، غیُث  -الصالة والسالمعلیه –إذا نظرنا إلى الغیث الذي جاء �ه 

ما نسبة ما جاءت �ه الر�ح  -علیه الصالة والسالم–القلوب، النور والهدى الذي جاء �ه محمد 

؟ �ال شيء. �ال شيء. فال �ستقیم قولهم: فیه -علیه الصالة والسالم–المرسلة إلى ما جاء �ه 

 .نه ماديإ قول:نا، سا�قً ال الذي ذ�رناه جواز المبالغة في التشبیه، إال على االحتم

 طالب:...........

 ؟نعم

 طالب:.....

، مثل ما قلنا، نظرنا إلى ما أنتجته األرض �سبب الغیث الذي ینشأ اماد��  انعم، هم حسبوها حسا�ً 

 �حاط �ه.  ال �مكن أنعن الر�ح الُمرَسلة من بدا�ة الدنیا إلى آخرها، 

 طالب:.....

 نعم.

 طالب:.....
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 ، هو أعم، أعم منها، أعم من هذا.ال

 طالب:....

 نعم.

 طالب:....

ال، أنا أر�د أن أقرر قولهم: المبالغة في التشبیه، وعرفنا أن المبالغة ال تكون إالَّ إذا �ان المشبَّه 

أقل �كثیر من المشبَّه �ِه، وأوردنا االحتمالین، االحتمال األول: وعلیه یتنزل �المهم، واالحتمال 

 ا بین هذا وهذا.نسبة إطالقً  هني: ما فیالثا

 وصف وجواز تشبیه المعنوي �المحسوس،؛ لیقرب لفهم سامِعه وذلك أنه أثبَت له أوًال ": قالوا

األجود�ة، ثم أراد أن �صفه �أز�د من ذلك فشبه، فشبه جوده �الر�ح الُمرسَلة، بل جعله أبلغ 

 . "منها في ذلك؛ ألن الر�ح قد تسكن

 طالب:......

، إذا ُأر�د التشبیه المعلوم أو المجهول �المحسوس �غض النظر عن الواقع، �أنیاب أغوال، هل ال

َیاِطیِن} ُرُءوُس  َ�َأنَّهُ  {َطْلُعَها ؟الذي شبه �األنیاب ]، الناس �شبهون �المحسوس ٦٥[الصافات: الشَّ

 .الذي یدر�ونه

 طالب:.....

 هم أجود من الر�ح الُمرسَلة.نعم، إنما �شبهون �ما �حسونه من واقعهم، ما عند

 طالب:....

من الناس اآلن، هل یدرك فائدة الر�ح المرسلة �ما یدر�ها األعرابي في الصحراء، أو  الكن �ثیرً 

  .ما یدر�ونه ؟لعرب في أولِّ األمرا

 طالب:....و�ذلك عند مدارسة القرآن...

ا �قول اإلنسان مثل ما قیل أحیانً االحتمالین من أجل تقر�ر �المهم؛ ألنه � أتیت أنا على �ل حال

�الر�ح  -علیه الصالة والسالم–الكالم غیر مستحضر لتبعاته، �عني: إذا �ان هذا تشبیه الرسول 

الذي هو أفضل  -علیه الصالة والسالم–المرسلة، أال �كون هذا فیه تقلیل من شأن الرسول 

 لشاعر لما مدح الخلیفة قال:الخلق وأكرم الخلق على هللا؟ قد �قول قائل: �عني إذا �ان ا
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 في حلم أحنف في ذ�اء إلیاسِ   إقدام عمرو في سماحة حاتٍم    

 

ن خلیفة �أجالف العرب. ما زدت على أقال �عض الحاضر�ن: �هللا ما زدت على أن شبهت ال

. �عني: إذا �نا نقول هذا �حق، في حق �جد یبحثي الذشبهت الخلیفة �أجالف العرب؛ ألن 

 فتجد من �عترض �غیر حق، مثل هذا. قال: -یه الصالة والسالمعل–الرسول 

 ا في الندى والباسِ شرودً  مثالً   ال تنكروا ضر�ي له َمن دونه    

 من المشكاة والنبراسِ  مثالً   فاهلل قد ضرب األقل لنوره        

 .المشكاة: مصباح یوضع في �وَّة

 طالب:.....

أكثر  ن الناس ما یدر�ون قلب عبده المؤمن �مثل هذا؟ لكه في أو نور  -جل وعال–هل �شبه الرب 

 .من هذا، نعم، المسألة مسألة تقر�بیة

 طالب:....

 ین؟أ

  طالب:...

 .نورد االحتماالت لنقطع اإلشكاالت، لكن خلنا نعم

 وصف لیقرب لفهم سامعه، وذلك أنه أثبت له أوًال  ؛وجواز تشبیه المعنوي �المحسوس": قال

د أن �صفه �أز�د من ذلك فشبه جوده �الر�ح الُمرَسلة، بل جعله أبلغ منها في األجود�ة، ثم أرا

 ."ذلك؛ ألن الر�ح قد تسكن

معنى إرسال الرِّ�ح إما هو على إطالِقِه، �عني: الالم فیها للجنس، و�ما على " الكرماني: ل�قو 

 . "تقییده �اإلرسال للرحمِة، �عني: الالم للعهد

 الالم هذه؟  ما

 طالب:....

 ؟نعم

 :...طالب
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 ؟ولى أن �قال: الالم أو �قال: "ال"ل" هل األا"

  طالب: الالم..

 ؟ماذا

 طالب:...

  ل" حرف تعر�ٍف أو "الالم" فقط.انعم، فیها خالف، "

فتَ   ل" حرف تعر�ٍف أو "الالم" فقطا"  قل فیه النمط. فنمٌط عرَّ

 

 ها للجنس.ألنكم تسمعون �قول: "الالم"، "الالم" فی

 ..طالب:..

 ل"اوأهل العلم �قولون: حرف التعر�ف "

 .....................  "لا"و والندا والتنو�ن �الجر

 قال: والالم؟ ما 

 حصل تعر�فٌ  لالسم ومسندٍ   "لا"و والندا والتنو�ن �الجر

 بن مالك:ا، �ما أشار إلیه ل" مع أن هناك قوًال افحرف التعر�ف "

 .................  ل" حرف تعر�ٍف أو "الالم" فقطا"

�عني: الالم للجنس، معنى إرسال الر�ح، إما هو على إطالقه، " :الذي اعتمده هنا، قالهو و 

�عني الالم فیها للجنس، و�ما على تقییده �اإلرسال للرحمِة �عني: الالم للعهد. قال تعالى: 

َ�احَ  ُیْرِسلُ  الَِّذي {َوُهوَ   {ُیْرِسلُ  َرْحَمِتِه} َیَديْ  َبْینَ  {ُ�ْشًرا]، ٥٧[األعراف: َرْحَمِتِه} َیَديْ  َبْینَ  ُ�ْشًرا الرِّ

َ�احَ  ]، أي: الر�ح ١[المرسالت: ُعْرًفا} {َواْلُمْرَسَالتِ . وقال تعالى: َرْحَمِتِه} َیَديْ  َبْینَ  ُ�ْشًرا الرِّ

وشبَّه نشر جوده �الخیر في العباد بنشر الر�ح القطر  ،للمعروف على أحد التفاسیرالمرسالت 

ي األرض یالبالد، وشتان ما بین األمر�ن؛ فإن أحدهما �حیي القلب �عد موته، واآلخر �حفي 
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. �عني: هل هناك نسبة بین حیاة القلوب و�ین حیاة األرض؟ �عني: حیاة القلب "�عد موتها

ل النعیم الزائل. افترض أن المسألة صارت قحطً  ل النعیم المقیم، وحیاُة األرض تحصِّ ، اُتحصِّ

تة غا�ة ما هنالك أن الناس �موتون، و�فقدون دنیاهم، لكن إذا ماتت قلو�هم، إذا ماتت األرض می

  قلو�هم فقدوا اآلخرة، وهذا حال �ثیٍر من النَّاس لمَّا طاَل بهُم العهد قست قلوُ�ُهم.

 نعم.

، والر�اح المجمو مهذا  عة تأتي ما فرَّق �ه �عُض العلماء فقالوا: إن الرِّ�ح المفَرَدة تأتي �الشرِّ

�َح} ُ�ْسِكنِ  َ�َشأْ  {ِإنا. �الخیر، ولذا جاء في األثر: اللهم اجعلها ر�اًحا وال تجعلها ر�حً   الرِّ

 ؟ال یردأم ]، هذا امتنان، هذا یِرد على هذا الكالم ٣٣[الشورى:

 طالب: یرد.

 طالب:....

لبواخر والجواري نحتاج إلى ر�اح، �عني: السفن واأم نعم، لكنه في هذا الموضع نحتاج إلى ر�ح 

ر�اح؟ تحتاج إلى ر�ح تسوقها، أما ر�اح، �عضها من الیمین أم في البحار تحتاج إلى ر�ح 

بن جبیر لما رجع من حجته إلى بالد او�عضها من الشمال، و�عضها من األمام و�عضها... 

عته إلى لوجود الر�اح، لكن قابلته ر�ح أرج أشهر من سواحل الشام إلى األندلس؛األندلس في ستة 

 سواحل الشام في لیلة.

 طالب:....

في هذا الحدیث فوائد �ثیرة: منها الحث على " في شرح النووي على "أوائل البخاري"، �قول:

الجود واإلفضال في �ل األوقات، والز�ادة منه في شهر رمضان، ومواطن الخیر وعند االجتماع 

 ."ستهم، وتكر�ر ز�ارتهم، ومواصلتهالوأهل الفضِل ومجا الصالحین، ومنها: ز�ارة الصالحین�

 َمعَ  َنْفَسكَ  {َواْصِبْر الثبات على الدین، �مجالسة الصالحین،  -�إذن هللا جل وعال–بهذا �حصل 

} ِ�اْلَغَداةِ  َر�َُّهم َیْدُعونَ  الَِّذینَ  نرى �عض الشباب �ستقیم و�لتزم ا ما ] �ثیرً ٢٨[الكهف: َواْلَعِشيِّ

ار، واألوراد وتالوة القرآن، ثم ما یلبث أن ینحرف؛ ألنه ما قطع و�حافظ على الصلوات واألذ�

ومنها: ز�ارة الصالحین وأهل الفضل، "العالئق �أصحا�ِه الُقدامى، الذین �انوا معه على الفساد. 

ومجالستهم وتكر�ر ز�ارتهم، ومواصلتها. إذا �ان المزور ال �كره ذلك، إذا �ان المزور ال �كره 

 عن مهمٍّ هو عنده أفضل من مجالسة زاِئرِه، فإن �ان �خالِف ذلك. وال یتعطل �ه ،ذلك
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مع أن مثل هؤالء الذین ینتفع  ،�ستحبُّ تقلیلها ،�عني: مع �وِنه ال �كَره "�قول: �ستحب تقلیلها.

اس اإلنسان بز�ارتهم ومجالستهم ینبغي أن یتر�وا فرصة لمن یزورهم أو �جالسهم؛ لیؤثروا في النَّ 

ي. �عض الناس ما �حتمل أن �فد إلیه أحد وهو مشغوٌل بذ�ره، بتالوته، ما یدري أنه النفَع المتع دِّ

 �هللا المستعان. ،فیكون له أجرها إلى یوِم القیامة ،تنفعه ،قد ینتفع هذا الزائر �كلمةٍ 

ومنها: استحباب اإلكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان، ومنها: استحباب مدارسة القرآن "

 ،استحباب اإلكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان، �عني: هذا حال سلف هذه األمة ."وغیرِه

قراءة یم، یتر�ون �ل ذلك، و�تجهون إلى حتى إن من األئمة المعروفین �اإلقراء والتحدیث والتعل

القرآن، وقد �كون أفضل من قراءة  ،القرآن، ومنهم من �ستمر؛ ألن التعلیم من أفضل العبادات

ومنهم هذا. و�عض الناس إذا دخل  ،على �ل حال: منهم هذاو ، ه قاصر على القارئ الذي نفع

رمضان �عطل األعمال على حد زعمه أن �قتدي �السلف، وال شك أن هذا من تلبیس الشیطان 

هذا �حمد علیه وُ�مدح �ه، لكن اإلشكال إن فالفعل ى �السلف في الناس. نعم إذا اقتدعلى �عض 

ا أن �سیر جد� �عني دون الفعل، االقتداء �الترك سهل، االقتداء �الترك سهل، اقتدى بهم في الترك 

تترك التعلم، والتعلیم، وتقول: �هللا السلف یلتفتون إلى القرآن و�تر�ون ما عداه، لكن انظر حالك 

هذا منهج لبعض أهل . "ومنها: استحباب مدارسة القرآن وغیره من العلوم الشرعیة"مع القرآن. 

 نهم �خلطون في رمضان بین العلم والقرآن. نعم.م ألالع

 طالب.....

 في المدارسة، في المدارسة.

 طالب:.....

و ال أ -علیه الصالة–ما .. هذا مسكوت عنه، لكنه على قراءة القرآن، �عني: ما �عنینا �ونه �قرأ 

، وأدلة ر حسناتل حرف عش�ك�قرأ بنفسه، �عنینا أنه وجهنا، أنه حثنا على القراءة و�ثرة القراءة 

 شأن قراءة القرآن، هذا الذي �خصنا من هذا.االهتمام �كثیرة تدل على 

 طالب:......

 نعم.

 طالب:.....
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منهم من �فرق بین المدارسة التي ینشأ عنها فهُم القرآن وتدبُُّر القرآن، واإلفادة من القرآن، 

یل، وأما مجرد قراءة تحصیل الحروف واالزد�اد من العلم والیقن والطمأنینة �القرآن، �قول: هذه لل

 فهذه في �لِّ وقت.

 طالب:.....

 نعم.

 طالب:......

 نعم.

 طالب:......

 ال، المُداَرسة ُیؤخذ منها التدبر، المدارسة ما هي مجرد دراسة وقراءة.

منهم من �ِره أن تقول: جاء رمضان، وانتهى . "رمضانومنها: أنه ال �أَس �قوِل: ": لنووي قال ا

أنه ال �أس �قول:  هامن"، صمنا رمضان، ال بد أن تقول: شهر. �ره ذلك �عض السلف، رمضان

وهذا هو المذهب الصحیح "، أجود ما �كون في رمضان، رمضان، من غیر ذ�ر "شهر"

 ختالِف فیه، حیث ذ�رُه الُبخاِري"المختار، وسیأتي في �تاب "الصیام" إن شاء هللا تعالى بیاُن اال

 وقد �ثرت األحادیث الصحیحة �إطالق: رمضان."ي "كتاب الصیام". ذ�ره في ترجمة، ف

 ومنها: أن قراءة القرآن أفضُل من التَّسبیح وسائِر األْذكار.

ومنها: أن قراءة القرآن أفضل من التسبیح وسائر األذ�ار، ووجه الداللة أنه تكرر اجتماعهما، 

كر، ف ا لفضیلة لو �ان الذ�ر أفضل أو مساو�ً هذا التكرار الكثیر على مدارسة القرآن دون الذِّ

ة، ودل على أنه أفضل، "ا أو في أوقاتالقرآن، لفعاله دائمً  . لكن اجتماعهم على القرآن خاصَّ

وأن فضل القرآن على سائر الكالم �فضل هللا على  ،وهذا أمر معروف ومقرر عند أهل العلم

 خلقه.

 �الكلمكأنما خاطب الرحمن   الكتاب الذي من قام �قرأههو 

 ؟كأنك تخاطب هللا مباشرة، هذا �المه. وأي �الم �عدل هذا الكالم!

 طالب:........

دة شرًعا أفضل من القرآن في هِذه األوقات، بل قْد تحرم  ال ال ال في األذ�ار المؤقتة �أوقاٍت ُمحدَّ
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 قراءُة القرآن في �عض األوقات، �الر�وع والسجود.

 طالب:.........

 ؟هفیماذا 

 .......طالب:

 .»ما اجتمع قوم«

 طالب:.....

 ال ال الجماعي غیر، الجماعي غیر.

جاء أن الصحا�ة �انوا �صرخون �التلبیة، وجاء أ�ضا أن عمر في أ�ام التَّشِر�ق �كبُِّر فترتجُّ منى 

بتكبیِره، �ستدلون بهذا على التَّكبیر الجماعي، لكن أقول: إن ارتجاج منى حصل من مجموِع 

ل من مجموع األصوات، أنت إذا دخلت المسجد الجامع قبل دخول اإلمام، ما األصوات، حص

في �لمة واحدة أو في سورة؟ �ل  وأنهم �قرأون في آ�ة واحدة إأصوات مرتفعة؟ هل �قال:  هفی

فإن قیل: المقصود تجو�د الحفظ، "واحد �سورة �قرأ، لكن من مجموع األصوات یرتج الجامع. 

�ادُة فیه تحصل ببعض هذه المجالس. �هللا أفالجواب: أن الحفظ �ان ح  ."علماصًال والزِّ

نة التي مات فیها النبي  علیه –�عني: هذه العرَضات في �لِّ لیلة من �لِّ رمضان وفي السَّ

عارضه جبر�ل مرتین، سیأتي أن هذا دلیٌل على أن القرآن إنما یؤخذ �التلقِّي،  -الصالة والسالم

نه إلى یومنا هذا إنما یؤخذ لكتاِ�ِه، أ -جل وعال–وهذا من حفِظ هللا  ،یؤخذ �التلقي، وهكذا حصل

 �التلقِّي.

 طالب:.........

 ؟نعم

 طالب:........

 .نعم

 طالب:...

 ؟هفیماذا 

 طالب:........
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 أفضل من األذ�ار؟

أو  تمسك "بلوغ المرام" أو "ر�اض الصالحین" تر�دتعبَّد �مجرَّد تالوته غیر القرآن، �الم یُ  هما فی

 ال؟أم للبر�ة، لك أجر  فقط ا"صحیح البخاري" تقرأ حروفً 

 طالب:....

 لك أجر.ما 

ِد قراءته، والتعلم والتفقه  -جل وعال–إال للتعلُّم والتفقُّه واالستنباط، حاشا �الم هللا  الذي ُ�قرأ لمجرَّ

 والتدبر هذا قدر زائد على ذلك.

  ولذلك �قال في تعر�فه: المتعبَّد بتالوته.

والز�ادة فیه تحصل ببعض  ،�ان حاصًال  إن قیل: المقصود تجو�د الحفظ، فالجواب: أن الحفظَ ف"

 ."هذه المجالس. �هللا أعلم

في "التوضیح" البن الملقن، ذ�ر فوائد الحدیث في الوجه الخامس من مباحث الشرح فقال: 

یه المَلك، وز�ادُة ترقِّ  تجدید اإل�مان والیقین في قلبه �مالقاة -كما قال القاضي-األولى: فیه "

جل  –امتثاٌل لقوله تعالى أو ألمره -مصلى هللا علیه وسل–في المقامات، �مدارسِتِه. وهذا منه 

أمر هللا بها التي  -علیه الصالة والسالم–رسول لى افي تقد�م الصدقة بین یدي نجو  -الوع

ن �ان هللا قد نسخه عن ، و�بین یدي مناجاة المَلك -صلى هللا علیه وسلم–عباده، فامتثله 

 ."یلتزم أشیاء في طاعِة ر�ه �الوصال -صلى هللا علیه وسلم–فكان  ،أمتِّهِ 

جاء األمر بها،  -علیه الصالة والسالم–بین یدي مناجاته  -تقد�م الصدقة–المقصود: أن التقید 

سَخ ثم ُنسخت، ما استمرت؛ ألن هذا �شق على المسلمین، فنُ  -رضي هللا عنه–امتثلها علي 

فیما قرره القاضي  -علیه الصالة والسالم–الوجوب، و�قَي االستحباب، و�ان هذا �فعله النبي 

 وغیُره. 

أحدها: أنه شهٌر فاضل، وثواب الصدقِة فیه مضاعف، و�ذلك  ؛ لوجوه:ُخصَّ بذلك رمضان"

في �عني: جاء . "سائر العبادات، قال الزهري: تسبیحٌة في رمضان خیٌر من سبعین في غیرِه

 :والزهري �قول ،»صالة برمضان خیر من سبعین صالة فیما سواه « :الخبر وفیه ضعف

تسبیحة في رمضان خیٌر من سبعین تسبیحة في غیرِه. ثانیها: أنه شهر الصوم، فإعطاء "

 ..."النَّاِس واإلحساُن إلیهم، إعانٌة لهم على
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 طالب:....

ُ�حتاج إلیه من نفقات، من أجل أن یتفرغوا �عني: إعانة على ما  ،"على الفطور والسحور": �قول

 للعبادة في هذا الشهر العظیم، والذي ُ�عین المتعبِّد ال شكَّ أن ثوا�ه �بیر.

وأنه ُ�عتق  ،ثالثها: أن اإلنعام �كُثُر فیه، فقد جاء في الحدیث: أنه ُیزاُد فیه في رزق المؤمن"

أن یوافق ر�ه  -علیه الصالة والسالم– فیه �لَّ یوٍم ألف ألف عتیق من النار، فأحبَّ الشارع

 مع أن الحدیث هذا فیه �الم.  "في الكرم

ْكر، أن �ثرة الجود �الشكِر لترداد جبر�ل إلیه في �ل لیلة، �ثر "  ةرا�عها: أن �ثرَة الجود �الشُّ

ألن مجالسة الصالحین من أعظم نعم هللا، تیسر  ؛"الجود �الشكر لترداد جبر�ل إلیه في �ل لیلة

من  اعلى العبد، ترى �ثیرً  -عالجل و –وقبول هذا األمر واالنقیاد إلیه من أعظِم نعِم هللا  ذلك

الح، �ثیر منهم ال ُ�طیق مجالسة الصالحین فضًال طال  عن غیر ب العلم، و�ن �ان ظاهرهم الصَّ

إذا وجدت شخص �عني جاّد في علِمه  ، تجدطالب العلم، وهذا شيء �جده �ل إنسان من نفِسه

ا بادته، مجالسته ثقیلة على النَّفس، و�ثیٌر من النَّاس ال �طیقه، �عني: إن جلس معه شیئً في ع

على حد –ناس �قطعون الطر�ق تجده ما �سافر مع أمثال هذا، �سافر مع أما طاق،  ا�سیرً 

�أي شيء؟ �القیل والقال، ولذلك من أثقل األمور أنه إذا حضر مجموعة من النَّاس،  -زعمه

ا من العلم، یتبرمون من هذا، وهذا موجود اقرأ �ا فالن، أو أسمعنا شیئً  ؟رأ�كم نستفید ماقالوا: 

حتى في صفوف �عض المتعلِّمین، حتى في صفوف �عض العلماء، تجده یتهرَّب إذا قیل له: نقرأ 

ین، الذین لزموا الصالح ظاهًرا و�اطنً أوعلیك،  ا، في المنشط ..، و�ذا جاء شخص من الجادِّ

یهم وقتً ، تجده �صُعب علیه، ما �طیق البقاء معهم طو�الً والمكره فاإلعانة  ا،�سیرً  ا، �عني �مشِّ

الحین والمكث معهمعل ؛ ألنه تزداد في -جل وعال–، ال شك أن هذه من نعم هللا ى مجالسة الصَّ

 من المخالفات، هل تستطیع أن -وعالجل –علِمك وفي �قینك، وفي إ�مانك، وُتحفظ �إذن هللا 

ون  السمرلكن أصحاب  ،ةو�جنبك رجل صالح تها�ه؟ صعب اب أحدً تغتا والقیل والقال سهل، ینجرُّ

من المباح إلى المكروه، من المكروه إلى..؛ ألن المسألة تطول مع هؤالء، تطیب المجالس 

 والبد أن �كون للشیطان فیها نصیب إذا طالت. ،فتطول هذه المجاِلس إلى ساعات

كر لترداد جبر�ل إلیه في �لِّ لیلة.� إن �ثرة الجودِ قال: "  الشُّ
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ألن  ؛"خامسها: أنه لمَّا �ان یدراُسه القرآن زادت معاینُته اآلخرة، فأخرج ما في ید�ه من الدنیا

زداد عندك حضر القلب، �أنها رأي عین، فت القرآن یذ�ِّرك �اآلخرة، �أنها رأي عین، ال سیما إذا

 الدنیا. تها التي هير ِقیمُتها ثمَّ ترُخُص ضرتها، ترخص ض

فائدُة درِس جبر�ل، فائدة ": ذ�ر فوائد �ثیرة، أشرنا إلیها فیما تقدم من الكالم، الكرماني �قول

بتجو�د لفِظِه، بتجو�د لفظه، وتصحیح  -علیه الصالة والسالم–درس جبر�ل: تعلیم الرسول 

ون سنًة في حقِّ إخراج الحُروف من مخاِرِجها، وتصحیح إخراج الحروف من مخارجها، ولیك

  ".ةاألمُّة، �تجو�د التالوة على الشیوخ قراء

هم وشیخوهم عن �عني: فرق بین.. شخص قرأ القرآن وأخذه عن أهِله الذین تلقوه عن شیوخ

ي إلى جبر�ل، الذ �التلقي -علیه الصالة والسالم–َل السنُد إلى الرسول شیوخهم، إلى أن وص

ا  قراءتهط ُمدَرك، �ستدر�ه الالحق �القراءة، لكن التلقِّي و ، االستنبا-جل وعال–تلقاه عن هللا  غض�

ة هذه فائدو لقي، كما ُأنزل ال �مكن أن ُیدرك �مجرد القراءة، إال �التلقِّي، ال �مكن أن ُیدرك إال �الت

دین، ولذلك تجد من فرَّط في هذا، من فرَّط في األخذ عن الشی یوخ المجوِّ وخ األخذ عن الشُّ

، فصارت جد �عض النَّاس أخَذ القرآن عن شیوخ لكن غیر مجودین، فتأثر بذلكالمجودین، ت

رآن تلقوا الق نینتقده �عض الصغار الذی -و�ن �ان من الكبار-. فإذا قرأ قراءته من غیر تجو�د

كن ل، اصحیحً  اعن أهله، لكن المسألة في قراءة مثل هذا الذي لم �أخذ القرآن عن أهِلِه ینطق نطقً 

د القرآن على ضوء القواعد، والقوانین المعر  ما ُ�خِرج  ند أهله.وفة عالحروف من مخاِرجَها، وال ُ�جوِّ

د القرآن  �عني: من �عتني بهذا قد یؤثِّم من �قرأ القرآن على غیر قانونهم،  ندهم،ثم، عآمن لم �جوِّ

ل یر من أهبون القراءة �التجو�د، و�عضهم �حاول أن یوفِّق بین هذا الوجوب و�ین حال �ثوجو�

إن  ات في األمة، و�قرأون من غیر تجو�د، �قول:وَ دُ العلم الكبار الذین �شار إلیهم �عني: قُ 

ب وجوب اصطالحي ال وجوب تأثیم، �عني: مثل ما تقول: الفاعل �جب رفعه، لكن لو و الوج

ن نصبت تأثم؟ �عني: وجوب اصطالحي، هذا یر�د أن یوفق بین ما �طلقه أهل العلم في هذا الشأ

 .لعلمو�ین ما هو واقع �ثیر من أهل ا

، حتى في القد�م، ولذلك �حصل الكالم الكثیر في هذه المسألة، القد�محتى في  الیس جدیدً  عني� 

أنه ال تجوز  الحرف �حرف هذا ما فیه إشكال بدالو�أما وجود اللحن الجلي والمحیل للمعنى 

 ى تصحیح تالوته.إذا قدر عل ءة �ه على أي حال، بل �أثم القارئ القرا
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ن القراء �ختلفون أر�عة، هذه أمرها أخف، والتأثیم فیها �حتاج؛ أل أمة أما مسألة المدود والمد ست

نقصت أم زدت أر�عة، أیهما المصیب، �عني أنت  :و�عضهم �قول ،ستة :فیها، �عضهم �قول

على أن  َسَعة، یدلبین القراء في هذه المساحة یدل على أن المسألة فیها ، وجود الخالف قلیالً 

ألن البیئة التي نشأ فیها هذا القارئ  ؛�حرف انه یبدل حرفً إالمسألة فیها سعة، لكن ما نقول: 

، ال، هذا ال �مكن أن ُیتسامح فیه، ما �مكن أن �قال: ن هذا یتسامحإود لسانه علیها، نقول: وتع

�انت ضغوط البیئة على  ز�ن، مهما �انت الظروف مهمالعالمین، وال �قال: الالهمد هلل رب ا

 .اإلنسان، ما �مكن أن یتجاوز مثل هذا

ما �منهم من یوجب أن �قرأ �الضاد،  ؛ناس �ختلفون في الظالین والضالین، �عني �ختلفون فیها 

دلُّ هو األصل، ومنهم من �قول: لتقارب المخرجین یتسامح في هذا، بل وقفنا على �الٍم للعرب ی

 قالً وهو من أصول �تب اللغة، ن "التهر�ب"مقام الظاء والعكس. ففي على أنهم یوقعون الضاد في 

 العكس.  وأعن العرب �قول: آلمني ضهري. أبدل الظاء �الضاد. 

 طالب:........

 .الباء تدخل على المتروك، أبدل الضاد �الظاء

 طالب:........

 .وأعرقهامن أعظم �تب اللغة وأقدمها و�تا�ه  ،نعم، إمام من أئمة اللغةاألزهري 

 ماذا؟..�ثیر من اإلخوان القراء ما �عجبهم مثل هذا الكالم، لكنو 

 طالب:..........

 األخیرة؟

 طالب:.........

هو تلقاه في األصل من جبر�ل، هو في األصل تلقاه عن جبر�ل، �عني: ما تلقاه من  ،ال

الحدیث الذي:   تلقاه وحفظه �ما سمع، عندك فيصحف. مسألة مراجعة، مسألة مراجعة، و�الَّ 

لكن  ،صل �التلقي�ما قرأه. هو من األ -الة والسالمعلیه الص–فإذا انطلق جبر�ل قرأه النبي 

علیه الصالة –ا: تعلیم لألمة، تعلیم لألمة أن یهتموا بهذا الكتاب، الرسول مسألة مراجعة، وأ�ًض ال

عه مع جبر�ل، فكیف الذي ُضمن له حفظ القرآن، الذي ُضِمَن له ذلك، مع ذلك یراج -والسالم
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 �غیره؛ ألن �عض الناس �عتمد على حفظه، ثم ال یلبث، ثم ما یلبث أن ینسى. 

 �قي في الحدیث أطرافه ومواضع تخر�جه في الصحیح.

وأستطیع تسخیره في طاعة هللا في  ،انظمً  أجید الشعر النبطيهذا �قول: هذا سؤال مهم، �قول: 

و�منعني ما أطلبه  -إن شاء هللا تعالى–نتفع بها مدح هللا ومدح رسوله، ونصائح ووصا�ا یُ 

 من العلم الشرعي. فماذا ترى؟

�حیث تستطیع أن تنفع  ،نقول: علیك أن تزاول الشعر العر�ي الفصیح �جانب الشعر النبطي

المتعلمین وغیر المتعلمین، الشعر النبطي هذا العامي �فید عوام النَّاس، و�ؤثِّر  ؛جمیع الطبقات

عر العر�ّي ا �الغً فیهم تأثیرً  عر تفید العامَّة، و�محاولتَك نظم الشِّ ا، فأنَت بنظِمك لهذا النَّوع من الشِّ

عر �حیث �أخذ علیك جُ  ة، ومع ذلك ال �طغى علیك الشِّ ففي  لَّ وقِتك؛الفصیح تفید الخاصَّ

حیح:  فأنت  »اا حتى یرَ�ه خیٌر له من أن �متلئ شعرً ألن �متلئ جوف أحد�م قیحً «الحدیث الصَّ

 سدد وقارب.

 ؟-عز وجل–ما األمور التي تقوي الیقین �اهلل  �قول:

 فتدبر القرآن رمت الهدى. ،أنفع من قراءة القرآن على الوجه المأمور �ه هما فی

لكن  ،ا وطمأنینةا و�قینً شیخ اإلسالم �قول: قراءة القرآن على الوجه المأمور �ه تز�د القلب إ�مانً 

د الهّذ، لكن نسأل هللا من �صبر على قراءة القر   -جل وعال–آن على الوجه المأمور �ه؟ وقد تعوَّ

 اإلعانة.

ا ال أقوم إال الفجر، فهل آخر الصالة وأحیانً : أنا أترك صالة الوتر لكي أقوم اللیل وأتر�ه �قول

 األفضل الوتر قبل النوم؟ أم تر�ه مع احتمال عدم القیام إال الفجر؟

إن غلب على ظنك أنك تقوم آخر اللیل، فهو أفضل، و�ن �ان حسب ما �غلب على ظنك،  ىعل

أ�ا هر�رة أن یوتر قبل  -علیه الصالة والسالم–الغالب على ظنك أنك ال تقوم، فقد أوصى النبي 

 أن ینام.

ن الر�ح المرَسَلة من جوِد هللا، وجود في التشبیه أ أال �كون مراد من قال �جواز المبالغة �قول:

 ؟ -جل وعال–ال �قارن �جود ر�ِّه  -لیه وسلمصلى هللا ع–محمد 

 طالب:...

 مستقیم.
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 .نعم

 طالب:....

 ؟نعم

 طالب:...

-جل وعال–و�ین الر�ح، ال بین جوده وجود هللا  -علیه الصالة والسالم–نعم، المقارنة بین جوده 

. 

 هللا المستعان.... العفو.

 أفضل طبعاته؟بن الملقن على البخاري، وما هي ا: ما رأ�كم في شرح �قول

بن اا واحًدا فهو ال ُ�قارن �شرح بن الملقن من الشروح المطولة، لكن من أراد أن �قتني شرحً اشرح 

فتح "خمسة من  ءا، �عني �لها ما تجيحجر، �عني: �ونه ُنفخ �الطباعة إلى ستة وثالثین مجلدً 

حتاج ه شرح نفیس و�نال ما ال ُ�حتاج إلیه، المقصود: أ، فابن حجر استوعب الكتاب، إ"الباري 

هذا العدد من  و�ونهفخ في الطباعة �الن روحشنه أفضل الأإلیه طالب العلم، لكن ال �عني 

�صیر مائة أن "فتح الباري" لو ُ�طبع �مثل هذه الحروف و�مثل هذا الحجم �مكن  ،المجلدات

 .مجلد

زارة ة على حساب و ال نعلم أنه طبع طبعة �املة إال هذه المرة الواحد وما هي أفضل طباعته؟ 

 األوقاف القطر�ة.

 سل؟ل فهل �جب الغُ نزِ إذا جامع الرجل زوجته �استخدام الواقي، ولم یُ  �قول:

ساد إلى هل الفو�ال لتوصل �ه أ ا أن الواقي الذي ال �منع التلذُّذ حكمه حكم ما ُیدهن �ه، ذ�رنا مرارً 

 و مثل الدهان.وال یترتب علیه أحكام، ه انه لیس جماعً إفسادهم، لو قلنا: 

 �هللا أعلم. ،نكتفي بهذا 

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


